
Wspólnie tworzymy Twoją przestrzeń

Okno-Piast Wołów
ul. Ścinawska 49
56-100 Wołów
tel. 500 148 064
tel. 71 389 24 77
info@okno-piast.pl

Obsługa klienta krajowego
+ 48 71 389 24 77
wew. 118, 124, 128
sprzedaz@okno-piast.pl

Obsługa klienta zagranicznego
+ 48 71 389 24 77
wew. 118, 124, 128
eksport@okno-piast.pl

Marketing
+ 48 516 206 532
marketing@okno-piast.pl



Wszystko zaczęło się od budowy domu i zakupionych przez dwóch braci okien. Ponieważ zakupiona 
stolarka nie spełniła ich oczekiwań, postanowili sami produkować okna i dzielić się wysoko jako-
ściowym produktem z innymi. W ten sposób w 1992 roku w Wołowie powstała firma Okno-Piast.

Dziś jej właścicielem jest prezes Piotr Kołodziej. Od blisko 30 lat Okno-Piast zajmuje się produk-
cją stolarki okiennej i drzwiowej z PCW oraz aluminium. Nowoczesne rozwiązania z aluminium 
dają wiele możliwości przy tworzeniu konstrukcji o nietypowych kształtach i dużych wymiarach. 
W naszej ofercie znajdują się także bramy segmentowe, rolety, ogrody zimowe, czy parapety, które 
są uzupełnieniem przy kompleksowym zadbaniu o inwestycje mieszkaniowe.

Jedną z naszych głównych wartości, jakimi kierujemy się przy produkcji, ale i obsłudze klientów to 
wysoka jakość oferowanych usług. Stale się rozwijamy, aby w pełni sprostać oczekiwaniom naszych 
partnerów. Od niemal początku działalności Okno-Piasta, zaufali nam krajowi i europejscy dewelo-
perzy oraz firmy budowlane, z którymi zrealizowaliśmy inwestycje mieszkalne i przemysłowe. Nasi 
klienci to także rodziny, którym mogliśmy zaoferować swoje produkty.

„Priorytetem jest dla nas zadowolenie klientów z naszych produktów. Wiemy, jak ważnym 
przedsięwzięciem jest zakup stolarki do domu jednorodzinnego, czy do dużego osiedla. Będąc na 
rynku od tylu lat mamy, tak ważne i niezbędne doświadczenie, aby móc profesjonalnie i rzetelnie 
doradzić tym, którzy zdecydowali się na współpracę z nami.”

O firmie

WSPÓLNIE TWORZYMY
TWOJĄ PRZESTRZEŃ

ROLETY
Rolety są nieodłącznym elementem nowoczesnego budownictwa. Odpowiednio 
ustawione zapewnią optymalne oświetlenie, a zamontowane na parterze lub 
pierwszym piętrze — zapewnią bezpieczeństwo poprzez uniemożliwienie ewentu-
alnemu intruzowi podniesienia opuszczonego pancerza rolety.

Można je sterować manualnie lub skorzystać z rozwiązań sterowania przewodo-
wego, radiowego lub wykorzystać możliwości, jakie daje nam technologia w ra-
mach tzw. domu inteligentnego. W naszej ofercie są rolety nadstawne, zewnętrzne 
i nadprożowe. 

DRZWI
Oferujemy ekonomiczne drzwi wejściowe o bardzo dobrych parametrach izola-
cyjnych. Różnorodność w kolorystyce oraz rodzajach wypełnień, jakie możemy 
zaoferować, daje możliwość indywidualnego doboru drzwi do wnętrz. Wypełnienia 
mogą być wsadowe (rama skrzydła widoczna) lub nakładkowe (rama skrzydła nie-
widoczna). W standardzie drzwi zawierają trzypunktową zasuwnicę. Nasze drzwi, 
to połączenie funkcjonalności z estetyką. 

STOLARKA ALUMINIOWA
Decydując się na zakup okien aluminiowych, inwestujesz w energooszczędność 
i bezpieczeństwo. Złożona konstrukcja profili oraz możliwość zastosowania 
różnego rodzaju wypełnień gwarantują zachowanie właściwych współczynników 
izolacyjności cieplnej oraz obniżenie strat ciepła. 

Okna aluminiowe mogą mieć dowolny rozmiar, więc nieważne, czy chodzi o 
przytulne, niewielkie okno, czy też sporą, panoramiczną konstrukcję. Ogromne 
możliwości adaptacyjne i estetyczny wygląd sprawiają, że okna aluminiowe znajdą 
zastosowanie nie tylko w sferach mieszkaniowych. Ich funkcjonalność sprawdzi 
się również w przypadku obiektów biurowych, handlowych oraz usługowych. 

OFERTA OKIEN I DRZWI PCW
Naszym klientom oferujemy systemy okienno-drzwiowe na profilach Kömmerling. 
Obecnie najbardziej popularny jest Top Piast 76. Jest świetnym rozwiązaniem dla 
budownictwa mieszkaniowego, zarówno dla domów jednorodzinnych, jak i zabudo-
wy wielorodzinnej. Dzięki połączeniu nowoczesnego designu z bardzo dobrymi 
właściwościami użytkowymi pozwala stworzyć przytulne, ciepłe i bezpieczne 
wnętrze. 

Passive Piast 88 to system klasy premium o wyjątkowo korzystnych parametrach 
technicznych. Dzięki wysokiej izolacyjności akustycznej i termicznej jest idealnym 
rozwiązaniem dla domów energooszczędnych i pasywnych. Innowacyjna techno-
logia zapewnia pełną indywidualność, wysoką jakość i bezpieczeństwo. Wybór 
tego systemu jest inwestycją, która w kolejnych latach użytkowania zwróci się 
w postaci niższych rachunków za energię.

DRZWI TARASOWE PODNOSZONO- 
PRZESUWNE HST
Drzwi tarasowe typu HST, to rozwiązanie, które umożliwia wykonanie dużych 
przeszkleń. Tego typu konstrukcje uatrakcyjnią każde wnętrze dużą ilością 
naturalnego światła. Wysoka funkcjonalność, świetne parametry termiczne, 
możliwość zastosowania okucia podnoszono- przesuwne, to tylko niektóre z zalet 
HS’a. Jest idealny do „domu bez barier” dla osób z niepełnosprawnościami, dzięki 
zlicowaniu HS’a z posadzką. Jeżeli chcesz mieć lub masz taras – to rozwiązanie 
idealne dla Ciebie!

Piotr Kołodziej
prezes Okno-Piast Wołów


